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RESOLUCIÓ 30 ANYS FENT XARXA
XXX AGO del CNJC – Deltebre, 5 i 6 d’abril de 2008
La XXX Assemblea General Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya se celebra
sota el lema 30 ANYS FENT XARXA perquè el CNJC fa tres dècades que amb el convenciment i el
diàleg teixeix complicitats amb la societat civil. Perquè fa tres dècades que defensa i reclama
millores pels joves d’aquest país. En definitiva, perquè porta 30 anys fent xarxa. Amb els principals
actors socials del país, amb les institucions i, sobretot, amb el conjunt del Moviment Associatiu
Juvenil.
En un moment com aquest es fa imprescindible realitzar una mirada retrospectiva al que ha estat la
història d’aquests trenta anys. Des del Primer Congrés de la Joventut Catalana, del qual
celebràvem el trentè aniversari el novembre passat fins al reconeixement definitiu que li atorgà la
Llei 14/1985 de la Generalitat de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya es va
anar configurant com la veu de la joventut organitzada amb un paper destacat en la consolidació
de l’autogovern i en l’inici d’unes primeres polítiques de joventut.
El CNJC ha estat en aquest temps un motor de transformació social de la realitat juvenil i ha
representat una part molt important pel desenvolupament d’una societat democràtica com la que
tenim avui en dia ajudant a fomentar la participació juvenil fent de la nostra una societat més
democràtica i participativa. A més, el Consell és l’interlocutor que el govern de la Generalitat
reconeix en matèria de polítiques de joventut. I per tant la nostra feina és recollir allò que diem els i
les joves des de les associacions, i poder-ho traslladar a l’Administració.
La situació actual del Consell ve marcada per aquest doble esperit que ha de contaminar la seva
actuació: el foment de la participació i de l’associacionisme i la representació dels interessos de la
gent jove davant les institucions. En els darrers anys s’han produït importants avenços en el primer
dels àmbits, centrats en la construcció d’estructures i eines per a enfortir i promocionar el teixit
associatiu com el Pla d’actuació territorial, el Pla de Comunicació i la implantació territorial del
Consell. Aquests instruments han de servir per a posar les bases d’un Consell més obert a la
societat, que assumeixi com a reptes de futur liderar la implicació juvenil en els afers col·lectius,
esdevenir el referent de la joventut catalana, millorar la participació interna de les seves entitats en
tots els seus àmbits d’actuació i promocionar, amb l’exemple, el treball en xarxa amb altres actors
com a forma de refermar la seva legitimitat i multiplicar la seva capacitat d’incidència.
Assumir aquest paper que proposem que jugui el CNJC en el futur implicarà l’exercici del lideratge
en el procés de debat i definició de les polítiques de joventut per als propers anys, tal com es va fer
en el passat amb les Línies de política juvenil, les 186 propostes per a l'associacionisme juvenil i la
III Carta de la Joventut Catalana. Per això, volem participar del debat parlamentari de la Llei de
Polítiques de Joventut i demanem que es dugui a terme una avaluació operativa i global del Pla
Nacional de Joventut. A dia d’avui es fa necessari començar a plantejar propostes per a l’elaboració
del proper Pla Nacional de Joventut degut a les circumstàncies actuals que influeixen en la vida dels
i de les joves, diferents a les de l’any 2000, i, per tant, s’ha de treballar per adaptar les polítiques a
les necessitats dels mateixos.
La participació i l’emancipació juvenils han d’esdevenir els eixos centrals de les polítiques de
joventut dels darrers anys. El CNJC treballarà perquè aquests principis siguin presents en totes les
àrees de govern que afecten la gent jove, no només en les de joventut, també en participació,
habitatge, treball, educació, salut, etc.
Creiem que la contribució del CNJC a la millora de la situació del jovent, al foment de la
participació i a l’enfortiment del Moviment Associatiu Juvenil ha estat important, però que ho ha
de ser més. Aquests trenta anys han estat una part de la història del Consell que, a la vegada, és un
petit retall d’un temps i d’un país. Ara toca plantejar quin futur volem i com l’hem de construir, tot
seguit formulem algunes de les reivindicacions que des del MAJ considerem claus:
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-

Pactar entre les institucions i les entitats, un sistema d’avaluació anual dels resultats dels
convenis establerts, valorant l’assoliment d’objectius i els resultats obtinguts.

-

Potenciar i reconèixer des de les institucions els consells locals de joventut com a forma de
coordinació i treball en xarxa de les associacions juvenils d’un territori, capaç d’assumir
experiències de cogestió i autogestió d’espais o serveis.

-

Introduir una clàusula social en les contractacions de serveis de determinades qüestions
relacionades amb la participació i amb l’educació en el lleure per a valorar el treball associatiu,
tals com casals d’estiu, formació, casals de joves, casals infantils, etc.

-

Crear una línia d’ajuts públics per a l’adaptació i el manteniment dels locals de les entitats i
estudiar la supressió de l’IBI per a aquestes.

-

Apostar per espais públics municipals i equipaments juvenils gestionats directament per gent
jove com a màxima expressió de la participació.

-

Impulsar pactes locals per a optimitzar l’ús dels espais públics existents: equipaments escolars,
centres cívics, etc. i l’adaptació d’aquests a les necessitats socials emergents.

-

Incloure a la Llei d’educació de Catalunya el principi de participació de l’estudiant com
quelcom bàsic i mecanismes per a fer-lo efectiu:
Habilitar locals als centres d’ensenyament per a les associacions d’estudiants.
Fomentar la participació dels estudiants a les eleccions dels consells escolars des de
tots els actors implicats (AMPAs, Departament d’Educació, direccions dels centres
d’ensenyament, associacions d’estudiants).
Garantir la participació de l’alumnat a través dels seus representants als òrgans de
govern dels centres i la corresponsabilització en la direcció dels mateixos.
Redactar i reconèixer una carta dels drets i deures dels i de les estudiants que
garanteixi els drets de reunió, vaga i mobilització.

-

Adaptar l’activitat laboral en tots els seus nivells per a fer compatibles la conciliació entre
l’esfera professional, la personal i la participativa: horaris, infraestructures, drets laborals, etc.

-

Desenvolupar Agendes 21 en totes les entitats, empreses i administracions i treballar perquè
aquesta perspectiva sigui interioritzada dins de les organitzacions.

-

Desenvolupar un codi de bones pràctiques en les compres i contractacions de les entitats,
empreses i administracions apostant pel comerç just, per criteris de sostenibilitat i per aquelles
empreses que tinguin una especial consideració envers els drets socials i laborals del seu
personal.

-

Coordinar, des d’entitats com el CNJC, iniciatives de formació per als dirigents del món
empresarial i financer, per als mitjans de comunicació i per al personal tècnic i polític de
l’administració perquè coneguin l’associacionisme i el seu treball.

-

Acordar amb les caixes d’estalvi criteris per a prioritzar i valorar les iniciatives voluntàries de
l’associacionisme en la seva obra social.

-

Incentivar la iniciativa social del moviment associatiu des de les experiències de banca ètica,
tant de les creades per les grans caixes d’estalvi com de les que funcionen sota aquest principi.

-

Promoure la relació, l’intercanvi i el treball en xarxa de les entitats i les associacions de població
nouvinguda.

El Moviment Associatiu Juvenil ha de fer un esforç de reflexió sobre què ha estat fins el moment i
quin futur vol per al Consell, la seva màxima representació davant les institucions públiques del
país.
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